Lieve leden, ouders en sympathisanten
Het is weer zover: het jaar loopt alweer op zijn einde. Wij blikken met de leiding
terug op alle leuke activiteiten, op alle blije gezichten en op al onze
vriendschappen. Wat we juist de afgelopen weken gedaan hebben vind je in
deze nieuwsbrief terug. Je vind er ook onze wilde plannen om 2018 nog plezant
af te sluiten en om 2019 alvast goed in te zetten. Lees hem dus zeker goed en
zorg dat je er steeds bij kunt zijn. Feestelijke scoutsgroet van de leiding.

Minder is meer!
Wij geloven dat het anders kan. Door minder
voedsel weg te gooien, minder energie te
verspillen, minder afval te veroorzaken. En vooral
met veel meer bewustzijn, meer liefde en meer
respect voor de natuur.
Bij dit jaarthema hoort ook een fantastisch jaarlied.
Misschien hebben jullie ons er al op zien dansen bij
de startactiviteit, of hebben jullie je kind(eren) het
liedje horen zingen thuis. Je kan het liedje zelf ook
gemakkelijk terugvinden via volgende link:

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/jaarthema/jaarlied-en-show
Op de startdag werden aan alle leden ook de jaarthema badges uitgedeeld om
op het hemd te naaien. Heeft uw kind dit niet gekregen? Vraag er volgende

activiteit naar of contacteer ons via mail. Wij brengen dit zo snel mogelijk in
orde. De badges dienen boven de rechterborstzak van het hemd te worden
genaaid.

Kalender
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van December tot en met
Maart.
De activiteit gaat steeds door van 14.00u - 17.00u, tenzij anders vermeld.

Kapoenen
Zon 30/12: Kratts in het wild
Ben jij ook zo’n natuur vriend? Wij gaan net zoals Martin en Chris Kratt enkele
dieren uit de nood helpen deze winter. De winter is een moeilijke tijd voor veel
dieren en daar kunnen wij veel aan doen. Je hoeft geen super pak te hebben
om een superheld te kunnen zijn!
Zon 06/01: Drie koningen
Kerstmis en nieuwjaar zijn achter de rug, dat betekent dat het weer tijd is om
deur tot deur te gaan en driekoningen te zingen. Wij spreken af om 9u30 aan
de kerk van Holven/Holvenia! Smeer die kelen maar en trek je mooiste
koningskostuum aan. Om 12u30 mogen de kapoenen terug op gehaald worden
op dezelfde plaats.
Zon 13/01: en verfrissende (verwarmende) verrassing
Wat we vandaag gaan doen blijft nog even geheim, maar wat jullie wel mogen
weten is dat het helemaal ok is om deze zondag in je pyjama naar de scouts te
komen. Een lekker warm dekentje en leuke sloefen mogen ook. We gaan het
vandaag zeeeeer gezellig maken!
Zon 27/01: Disney on ice
Ook wij vieren kerstmis. Zoek je mooiste kersttrui uit je kast. Kleed je warm aan
en kom lekker mee vieren. Het beloofd een gezellige boel worden!
Zon 10/02: Hé kom bij smurfenland, het is hier heel speciaal

Vandaag gaan we samen met die kleine blauwe wezentjes de stad verkennen.
Gargamel heeft immers weer een plannetje verzonnen om de smurfen dwars te
zitten. Kom jij de smurfen helpen om gargamel te verslaan? We spreken
gewoon af op de Bogaard.
Vrij 22/02 tot Zon 24/02: Ghost rockers weekend!
Dit weekend is speciaal, het is geen gewone activiteit maar wij gaan op
weekend! We spreken af om 19u op onze weekend plaats (Heibloemstraat 48
2560 Nijlen). Zondag mogen jullie de kapoenen daar terug komen halen om
11u30. Tijdens deze 2 dagen gaan wij op avontuur net zoals de mensen van
Ghost rockers. Warm je stembanden maar op en maak je klaar voor een super
avontuur. Meer info zie uitnodiging verder op in deze nieuwsbrief en op de
website.

Welpen
Zon 30/12: Kerst en nieuws
We vieren vandaag zowel kerstmis als nieuwjaar! Kom genieten van ons
gezellige kerstfeestje. Misschien zijn er wel lekkere hapjes voorzien.
Zon 06/01: Driekoningen
Vandaag gaan we de straten van Geel onveilig maken met ons engelengezang.
We gaan van deur tot deur en zingen daar de leukste driekoningen-liedjes.
Zon 13/01: Filmnamiddag
Deze namiddag maken we er een grote en gezellige activiteit met de volledige
scouts van! We toveren ons lokaal om tot een heuse bioscoop. Benieuwd welke
film de leiding voor ons in petto heeft!
Zon 27/01: Schaatsen
We trekken tijdens deze koude wintermaanden onze schaatsen aan en gaan de
ijspiste onveilig maken.
Zon 10/02: Tinder
Valentijn komt dichterbij en dus mag een goeie date niet ontbreken. Via onze
eigen tinderprofielen gaan we op zoek naar goeie matches.

Zon 24/02: Verrassing
We gaan nog niet verklappen wat we gaan doen vandaag, met alles wat we
zouden zeggen gaan jullie weten wat we doen. Dus we houden zelfs dat
geheim.
Vrij 08/03 tot Zon 10/03: Jungle Boek Weekend
Wil jij mee op survival in de jungle? Samen met Akela door de bossen sluipen of
met Baloe Honig zoeken? Durf jij Marala uit te dagen voor een wedstrijd "om ter
langste op 1 been staan"? Kom dan zeker mee op ons super coole welpen
weekend.
Zon 24/03: Zwemmen
We trekken vandaag ons mooiste zwemgerief aan en gaan lekker plonzen in het
zwembad van Geel.

Givers
Zon 30/12: Eindjaar
De Givers gaan zich vandaag mega hard amuseren voor de laatste keer dit jaar.
2018 zat vol coole activiteiten en 2019 word nog beter! Zorg dat je er bij bent
om mee het jaar af te sluiten.
Zon 06/01: Driekoningen
Kunnen onze Givers net zo mooi zingen als hun leiding? We zullen het vandaag
allemaal ontdekken. Trek snel jullie mooiste koningskostuum aan en kom om
9u30 naar het station van geel. Jullie mogen om 12u30u weer opgehaald
worden aan holvenia. Tot dan!
Zon 13/01: Netflix
Let op: drie weken na elkaar scouts!
Vandaag kijken we met alle takken gezellig een filmpje! Trek iets comfortabel
aan, neem desnoods een dekentje mee en zet je gezellig in onze filmzaal.
Zon 27/01: Verrassing!
Vandaag doen we iets knettergeks, maar we willen nog niks verklappen dus je
zal tot hier moeten komen om te weten wat het is. Spannend!

Vrijdag 08/02: Jiverfuif
Van 18u tot 22u30 zijn jullie welkom om samen met de givers een feestje te
bouwen op de enige echte Jiverfuif. Het thema houden we nog even geheim,
maar het beloofd een fantastische editie te worden.
Zon 12/02: Geen activiteit
Vandaag is het GEEN activiteit. Wij rusten nog wat uit na het zalige feestje van
vrijdagavond.
Zon 24/02: Zwerkbal
Ben jij een echte Harry Potter fan? Dan heb je zeker wel gehoord van zwerkbal.
Onze leiding is daar echt super goed in, dus jullie zullen je beste beentje
moeten bovenhalen om hen te verslaan. Tip: kom verkleed als tovenaar!
Zon 10/03: Sesamstraat
De echte details over het weekend zullen nog komen maar zet deze datum
alvast in je agenda want wij gaan met de Givers op expeditie Robinson. Het
word een weekend vol avonturen, overlevingstechnieken en uitdagingen. Echt
iets voor jou dus!
Vrij 22/03 tot Zon 24/03: Expeditie Robinson
De echte details over het weekend zullen nog komen maar zet deze datum
alvast in je agenda want wij gaan met de Givers op expeditie Robinson. Het
word een weekend vol avonturen, overlevingstechnieken en uitdagingen. Echt
iets voor jou dus!

Jins
Zon 30/12: Sherlock
Oh ow, er is iets vreemds aan de hand! Wil je weten wat? Kom dan op de 30
december naar de activiteit. Wij gaan op pad om een heuse detectivezoektocht
op te lossen.
Zon 06/01: Driekoningenzingen
Wij zetten het nieuwe jaar al meteen stevig in, want we organiseren een extra
activiteit zodat we ook kunnen gaan driekoningenzingen. We trekken door de

straten van Geel om ons zangtalent te tonen. Kennen jullie het liedje al? Waar
en wanneer we afspreken wordt later nog meegedeeld.
Zon 13/01: Film
Januari is een drukke maand bij Akabe de Pioen, want het is alweer activiteit.
Vandaag zullen we het wat rustiger aandoen. We gaan het lokaal knus maken
om samen een toffe film te kijken. Trek je meest comfortabele kleren maar aan!
Zon 27/01: Geheim thema
Op de kalender die jullie begin dit jaar hebben meegekregen, staat dat we op 27
januari gaan zwemmen, maar dit gaat niet door. Natuurlijk gaan we wel iets
anders leuks doen! Wil je weten wat, kom dan zeker naar de activiteit.
Vrijdag 08/02: Jiverfuif
Van 18u tot 22u30 zijn jullie welkom om samen met de givers een feestje te
bouwen op de enige echte Jiverfuif. Het thema houden we nog even geheim,
maar het beloofd een fantastische editie te worden.
Zon 10/02: Geen activiteit
Vandaag is het GEEN activiteit. Wij rusten nog wat uit na het zalige feestje van
vrijdagavond.
Zon 24/02: Douanespel
Dit keer spelen we een douanespel. Wil je weten wat dit is, kom dan zeker naar
deze activiteit!
Vrij 08/03 tot Zon 10/03: Jinweekend
We sluiten de krokusvakantie mooi af met het Jinweekend! Hou dit weekend
dus al zeker vrij. Wat het thema zal worden houden we nog even geheim, maar
we kunnen wel al zeggen dat het weekend zal doorgaan in Arendonk. Meer info
wordt later meegedeeld.
Zon 24/03: Zwerfvuilactie
Vandaag gaan we enkele straten van geel afwandelen om het zwerfvuil op te
ruimen. Zo is de omgeving weer wat mooier en kunnen we een centje
bijverdienen voor onze takkas. Vele handen maken licht werk, dus hopelijk

kunnen we met zoveel mogelijk Jins meehelpen. Waar we afspreken laten we
jullie later nog weten.

Verslagen
Zondag 2 September: Startactiveit
De eerste activiteit van het jaar is altijd een beetje speciaal. We spelen een heel
spel om te weten te komen wie onze nieuwe leiding zal zijn. Een hele namiddag
vol spanning. Dit jaar was het nog specialer want het was ook de eerste
activiteit op de nieuwe locatie.
We speelden een grote stratego. De vier takleiders zaten verspreid over het
domein. Alle leden werden gemixt en verdeeld over 4 groepen. Elke takleiding
kreeg zo zijn eigen groepje mee. Elke takleiding had een hele hoop tips over de
leidingsverdeling. Om deze te verkrijgen moesten we natuurlijk eerst in het
kamp van deze takleiding geraken zonder getikt te worden. Dit was niet altijd
makkelijk, er werd heel hard gelopen en gestreden om de juiste tips.
Wat konden we dan doen met deze tips? In het eigen kamp konden we de juiste
leiding bij de juiste tak proberen te leggen. Alle info over de leiding stond
uitgeschreven voor ons in hun fantastische tinderprofiel. Het was niet altijd
gemakkelijk om alle tips te onthouden tot in het eigen kamp en daar de juiste
combinaties te maken. Maar uiteindelijk is het super goed gelukt.

Zondag 23 September
Kapoenen: Paracommandotraining

Wat een verrassing vandaag. We hebben er nog een leiding bij gekregen. Cato
is het team nog komen vervoegen. Welkom Cato!
Door de regen werd onze paracommandotraining een beetje in het water
gegooid. Maar dat is geen probleem. Op de zolder van de bogaard gingen we
aan de slag om een goede paracommando te worden. Aan de hand van enkele
klassieke spelletjes hebben we de belangrijkste eigenschappen van een
paracommando geoefend. 123-piano om te oefenen op stil te staan, tik tak
boem om onze snelheid te oefenen en sluipspelletjes om te oefenen op het
sluipen. We bouwden een fantastisch kamp met een camouflagenet. Dit is heel
belangrijk als paracommando. De vijand mag ons natuurlijk niet ontdekken.
Daarna was het tijd om naar buiten te gaan en de speeltuin te gaan verkennen.
Want het is heel belangrijk om na een zware training ook even te ontspannen.
Er werd hoog geschommeld op de schommels, we kropen tot helemaal
bovenaan in het klimrek, we sprongen op de trampoline. Het was echt super
leuk!

Welpen: Jungle Boek

We gingen dit jaar weer knallend van start met onze eerst activiteit in tak. Er
waren veel nieuwe welpen het was dus tijd voor een namenrondje. Maar toen
de leiding aan de beurt was gebeurden er we iets heel vreemd. Ze hedden
inees een heel ander naam bosbok was ineens akela en tom werd baloe
yasmien werd jacala en emely werd marala en hermien werd inees mor. Ze
ware verandert in dieren van het jungle boek. En vandaag ging we kennis
maken met hen zo deden we omgekeerd verstoppertje om gekke baloe te leren
kennen. Ook deden we dikke bertha omdat akela al de welpen graag dicht bij
elkaar houdt. En samen met de mooie pauwenveren van mor lieten we onze
beste kant zien bij etalagepop. Tijdens vlaggeroof proberden we jacala te snel
af te zijn en bij marala deden we onze beste paringdans door geblind doek in 1
cirkel te gaan staan. Nu we de jungel boek dieren kennen mogen we de leiding
zo heel jaar noemen en jungel boek dieren gaan we nog dikwijls terug zien.

Givers: Fata Morgana
Kennen jullie het programma Fata Morgana nog? Het programma waarbij een
dorp werd uitgedaagd om 10 moeilijke opdrachten tot een goed einde te
brengen? Wel, dat programma hebben wij bij de Givers gespeeld vandaag.
Bij deze activiteit is er iemand in onze givergroep iemand nieuw bijgekomen.
Deze persoon heeft een paar opdrachten gegeven en als we de opdrachten
allemaal konden doen slagen zouden we een nieuwe leiding in onze givergroep
krijgen. Wauw, zo spannend!

De Givers hebben hun best gedaan om al de opdrachten gedaan te krijgen. En
dat was een hele lange lijst hoor! Er waren genoeg opdrachten voor iedereen
dus iedereen kon zich bezig houden.
Sommigen hebben Elise geholpen met haar make-over. Ze zag er veel beter uit
dan voorheen! Nieuwe kledij, een prachtige laag make-up en ook haar haren
werden onder handen genomen. Anderen hebben mooie kleurrijke armbandjes
gemaakt. Degene die het iets rustiger wilden aan doen hebben samen bedacht
aan hoe de leiding zou zijn als ze super-helden waren. Het resultaat was heel
grappig!
Spijtig dat de superkrachten niet echt
bestaan want dat had onze leiding
wel eens willen proberen. En de rest
heeft elke Giver uit onze groep
getekend. Zo hadden we een
getekend groepsportret.
Op het einde waren al de opdrachten
voldaan en Astrid, de nieuwe leiding,
kwam erbij. Wat zijn we blij met deze
super leuke aanwinst! Welkom in de
Givertak Astrid!
Daarna zijn we allemaal samen het
jaarlied gaan dansen: Minder is Meer!
En ja hoor, al onze givers konden het
dansje supergoed. Vraag het hen
maar eens.
Tot de volgende, we kijken er nu al naar uit! :D

Jins: Scouts bootcamp
Om het nieuwe scoutsjaar goed in te zetten, deden we een scouts bootcamp.
We speelden spelletjes om zo onderdelen van het scoutsuniform te verzamelen.
Elke keer als we een spelletje speelden, kon nieuwe leidster Hanne een
kledingstuk van het uniform aantrekken. Zo werd ze helemaal omgetoverd tot
een echte scoutsleiding! We speelden heel wat toffe spelletjes, zoals 123 piano,
petanque met schoenen, een gek spel waarbij we niet mochten lachen en nog
zo veel meer. Na het vieruurtje was het gestopt met regenen, dus hebben we

ook nog buiten gespeeld. De speeltuin op het terrein is alvast goedgekeurd,
vooral de verschillende schommels en de kabelbaan vielen in de smaak. We
hebben ook een leuke groepsfoto gemaakt. Kijk maar wat een supermegatoffe
bende wij zijn!

Zondag 07 Oktober
Kapoenen: Wegenwerken
Is het jullie ook al opgevallen? Overal
waar je komt is het omleiding of moet
je obstakels ontwijken door al die
werken. Wel wij hadden het ook al
lang gezien! Wat we ook al snel door
hadden was dat onze wegenwerkers
vervelend konden doen. We moesten
allemaal opdrachten doen en onze
werkers helpen om de omleiding naar
de schat te kunnen vinden. We bewezen ons met go-cards op een
zigzagparcours, we deden de zotste dingen in het spel “de wegenwerker zegt”
en moesten zelfs zo snel mogelijk de parapiste rond lopen. Pff wat is het leven
van een wegenwerker toch zwaar zeg. Gelukkig waren ze blij met onze hulp en
plaatsten ze de pijlen voor de wegomleiding. Op die manier konden we de schat
met onze vieruurtjes in vinden. Na ons koekje waren we weer in topvorm om
ons nog even te laten gaan in de speeltuin!
Amazing tekstje

Welpen: Mario
Toen de Welpen vandaag op de Scouts aankwamen, zagen ze iets
verschrikkelijks. Mario, onze mascotte, hing helemaal vanboven vast aan de
vlaggenmast. Dit konden ze niet zo maar laten gebeuren, ze moesten Mario
helpen
De Welpen werden in 2 groepen verdeeld en moesten zo snel mogelijk Mario
proberen te bevrijden. Aan de hand van een groot spelbord, moesten ze telkens
een opdracht doen of een spel spelen. Zo kwamen ze elke keer weer een stapje
dichter bij het bevrijden van Mario. Maar de opdrachten werden steeds
moeilijker, het lukte niet goed in hun kleine groepjes. De 2 groepen moesten
samenwerken, ze werden 1 groot team! Anders zouden ze Mario nooit kunnen
redden.
De welpen lieten zien dat ze ook heel goed kunnen samenwerken; hierdoor kon
Mario bevrijdt worden.

Het was een warme en super leuke dag. Mario was heel gelukkig toen hij weer
veilig op de grond was. Hij is de welpen heel dankbaar voor hun grote inzet en
harde werk!

Givers: bomma’s en bompa’s
Zoals jullie misschien wel weten word de leiding al een dagje ouder. Ze zijn niet
meer zo fit als onze givers, hun rug doet pijn als ze op een matje slapen, hun
knieën kraken als ze moeten bukken en als ze op weekend geweest zijn
moeten ze zeker 7 dagen bijslapen. Hun jonge jeugdige tijd is bijna over. Om
hen alvast te doen wennen aan het idee van een rusthuis speelden we vandaag
een activiteit rond bomma’s en bompa’s.
Een rusthuis is natuurlijk helemaal niet zo leuk als een scoutsvereniging maar
toch doen ze er ook nog wel leuke activiteiten. Deze gingen we alvast een keer
oefenen. Onze Givers werden in twee groepen verdeeld en kregen elk een
bingokaart, want ja dat spelen ze natuurlijk veel in het rusthuis. Op de
bingokaart stonden allemaal namen van ouderdomskwaaltjes. In ons lokaal
stond een groot bord met daarop allemaal namen van hele gekke spelletjes. De
groepen mochten dan elk kiezen welk spel ze speelden. Als ze het spel tot een

goed einde brachten dan kregen ze een ouderdomskwaaltje dat ze mochten
aanduiden op hun bingokaart. Het doel was natuurlijk om als eerste een volle rij
te maken op de kaart. Maar dat was niet zo simpel want we moesten steeds
gokken welk spel tot welk ouderdomskwaaltje zou leiden. Wat een gek spel!
Onze groepen vlogen er meteen in. We speelden een spannende rolstoelrace
over een parcours heen, we deden gebitwerpen (al deden we dit wel met een
schoen natuurlijk), we maakten een koffietoren, we moesten geblinddoekt
bomma-voedsel eten, we deden een aantal oude volksspelen, je kon het zo gek
niet bedenken! Het werd een heel spannende namiddag. De tijd vloog voorbij en
voor we het wisten hadden we allemaal een heleboel ouderdomskwaaltjes. We
konden niet goed meer stappen, onze ogen werden slecht, we hoorden niet veel
meer, onze tanden vielen uit, onze rug deed pijn, we vergaten alles,… Gelukkig
konden we op het einde van het spel langs de dokter en kregen we lekkere
pilletjes (snoepjes natuurlijk) die ons er weer bovenop hielpen zodat we toch
nog kerngezond én JONG weer naar huis konden gaan.
En hoe het met onze leiding zit? Ze vonden het rusthuis toch niet zo leuk als de
scouts dus ze hebben allemaal beloofd om zich helemaal op de scouts te
richten. Gelukkig maar!

Jins: Thema

Vandaag was het de grote Pioen ‘miss en mister’ - verkiezing. We werden
klaargestoomd om ‘miss en mister Pioen’ te worden. Eerst speelden we wat
spelletjes om onze houding wat te trainen. Kunnen we goed stil blijven staan?
Kunnen we onze lach wel inhouden? Ook maakte we van onze leiding mooie
modellen. We schminkten ze en verzonnen er een mooi, bijhorend kapsel bij.
Daarna was het helemaal aan ons. We trokken de mooiste verkleedkleren aan,
versierden de catwalk en verzonnen een act om voor te brengen op de catwalk.
Een strenge jury beoordeelde onze act.
Natuurlijk kon een mooie ‘miss en mister - groepsfoto’ niet ontbreken.

Zondag 21 Oktober
Kapoenen: Thema
Op 21 oktober zijn we het Kaboutertjesbos gaan verkennen. Een echte kabouter
heeft ons rondgeleid en ons de favoriete plaatsen van onze kleine vriendjes
getoond. Om het bos in te komen moesten we eerst door een doolhof. Toen we
daar door geraakt waren, kregen we zelf ook een mooie, rode pinnenmuts! We
hebben geracet op het parcours van kabouter deugniet, waar er heel veel

gevaarlijke obstakels waren. We hebben prachtige bruidstaarten in het zand
gemaakt voor de kabouterkoning. Daarna hebben we getest wie de sterkste van
ons was door een wedstrijdje om ter langst aan een paal hangen te doen en
heeft de kabouter ons een liedje geleerd:
“Hey hey kaboutertjes, kom maar voor de dag
Boe boe kaboutertjes, doen alles wat niet mag
Hey hey kaboutertjes, al zijn ze nog zo klein
Boe boe kaboutertjes, maar ik weet dat ze er zijn!”
Toen we dit allemaal onder de knie hadden, hebben we opgetreden op het
kabouterpodium en hebben we dit liedje gezongen, daarna ook liedjes van Rox
en K3. Toen zijn we verder gewandeld en hebben we gespeeld op grote bomen
met bovengrondse wortels. Op het einde van onze tocht hebben we zelfs een
echt kabouterhuis gevonden! Daar hebben we iets gegeten en gedronken en
een mooie kleurplaat gekregen.

Welpen: Scouts
Vandaag zijn we naar onze oude lokalen getrokken om daar echte
scoutstechnieken te leren. We begonnen met sjorren, hiervoor hebben we

natuurlijk balken nodig, gelukkig liggen er een hele hoop balken in ons
sjorbalkenkot. We leerden hoe we basisknopen maken en hoe we een 'gewone'
kruissjorring maken. De leden waren snel mee met hoe ze knopen maakten en
hoe ze nu precies 2 balken aan elkaar kunnen zetten.
Hierna probeerden we onze beste woudloperskeuken-kunsten boven te halen.
We holden appelsienen uit en deden hier cakedeeg in. We legden deze cakeappelsienen in het vuur en lieten ze zo bakken. Helaas was er te veel wind en
werd ons vuur niet warm genoeg :(

Givers: Social media - Snapchat spel
Deze zondag daagden de leiding de givers uit tot een groot social media
stadspel. we verdeelden onze tak in 2 gelijke groepen. Deze 2 groepen givers
gingen aan de slag met de app snapchat. Ze kregen een gsm van de leiding en
kregen via de app opdrachten binnen die ze zo snel mogelijk en zo goed
mogelijk moesten volbrengen en filmen of een foto van maken. Zodra de leiding
het ‘bewijs’ dan had goedgekeurd kregen onze Givers een nieuwe opdracht. Per
opdracht kreeg de groep een punt. Het doel was natuurlijk om meer punten te
scoren dan de andere groep.

We gingen naar het centrum van Geel waar de givers de stad onveilig maakten.
Zo kregen ze opdrachten binnen als: Speel levende domino met minstens 5
personen die je niet kent en zoek een groepje onbekende mensen en zit samen
met zo veel mogelijk op een bank. Verder moesten we ook een titanic scene
naspelen voor het stadhuis, moesten we een onbekende ons giverlied aanleren,
moesten we een selfie nemen met een levend dier,… De lijst met opdrachten
was oneindig!
In het begin waren onze givers nogal verlegen en was het moeilijk om mensen
aan te spreken zodat ze de opdrachten konden volbrengen. Maar vanaf ze de
smaak te pakken hadden konden ze niet meer stoppen. Iedereen die ze
tegenkwamen moest gestopt worden om mee te doen met een opdracht.
Sommigen danste zelfs de kampdans van vorig jaar op de markt. Een andere
opdracht die ze goed wisten te volbrengen was dat ze 1 Femke of 1 Astrid hoog
moesten gaan staan. Hier pakte 1 groep het slim aan en gingen ze opzoek naar
een speeltuin. Ook speelden we doktertje in de knoop op een plaats waar
mensen je kunnen genezen. Beide groepen vonden een knappe man en een
knappe vrouw om samen met hun op de foto te gaan staan. Wat hebben we
gelachen vandaag!
Allebei de groepen waren fantastisch en volbrachten bijna alle opdrachten.
Al bij al was het een dag die de givers niet snel gaan vergeten.

Jins: Halloween
De Jins zijn geen dutskes, dat
hebben we deze zondag gemerkt!
Halloween is een feest voor alle
leeftijden en dat was dit jaar niet
anders. De Jins maakten obstakels in
de zaal zodat het zoeken van de
tikkende tijdbom in het eerste spel
niet te gemakkelijk was. Ook het
proeven van hekseningrediënten
zoals kikkerdril (erwtjes) en afgehakte
vingers (zwanworstjes) was geen
zware uitdaging voor hen. Gelukkig
was het mooi weer en konden we de
rest van de namiddag nog buiten
spelen. We deden tikkertje
Bezemsteel waar de tikheks al
vliegend de anderen probeerden te
vangen en Spookje mag ik overvliegen?. We genoten nog van een lekker

vieruurtje en een gezellige babbel en dan was het alweer tijd om naar huis te
gaan.

Zondag 4 November
Kapoenen: Superheldenstaking
Super Appelman en Super Maria kwamen vandaag op bezoek. Ze zaten met
een probleem. Ze konden niet meer samenwerken. Ze zijn elkaar beu en doen
niet anders dan ruzie maken over domme dingen. Ze wilden graag weten wie de
beste superheld is. Dat is natuurlijk moeilijk te beslissen. Appelman kan overal
appels doen verschijnen en Maria gelooft dat ze wonderen kan verrichten
dankzij haar geloof. Allebei niet zo’n nuttige superkrachten eh? Goed maar de
leiding had een fantastisch idee. Wat als we nu via een heel groot ganzenbord
zouden we wel kunnen ontdekken wie de beste is. Het is simpel dan eh. De
eerste die het einde haalt, wint. Een gewoon ganzenbord is natuurlijk maar saai,
dus we speelden een levend ganzenbord. We verdeelden ons in 2 groepjes, 1
groepje voor Appelman en 1 groepje voor Maria. We speelden vanalle spelletjes
en deden vanalle opdrachten. Voor de eerste opdracht moesten de twee teams
zo snel mogelijk 5 keer de bal door een ring gooien, vervolgens moesten we
proberen zo snel mogelijk 5 doelpunten te maken, we maakten een zo hoog
mogelijke piramide, we speelden verstoppertje en nog veel meer.
Het was een hele spannende race. De twee groepen waren duidelijk even sterk.
Er was geen duidelijke winnaar. Voor de laatste opdracht hadden we elkaar
nodig. We moesten allemaal over een touw geraken zonder dit aan te raken.
Hiervoor moet je natuurlijk super goed samenwerken. Anders lukt dit niet. Het
was eerst heel moeilijk om Appelman en Maria te doen samenwerken maar het
is gelukkig gelukt. Appelman en Maria besefte door deze opdracht wel hoe
belangrijk het is om samen te werken en dat we samen veel meer aankunnen
dan alleen./p>

Welpen: Cluedo
De Welpen kregen vandaag slecht nieuws, buiten Baloe en Jacala waren alle
andere leiding verdwenen. Er werden aanwijzingen gevonden over wie onze
leiding had ontvoerd. Toen we verder zochten vonden we ook nog waar ze
ontvoerd waren en met welk voorwerp dit gedaan werd. Na een hele hoop
opdrachten te voltooien voor alle ooggetuigen realiseerden we ons dat we er
met onze 2 aparte speurteams niet gingen geraken. Toen we onze kennis
samenlegde, konden we eindelijk de puzzelstukjes samen puzzelen en te weten
komen wie/wat/waar het was. Het bleek uiteindelijk dat Elise onze leiding
ontvoerd had met een doos papieren zakdoekjes. Ze werden vastgehouden in
het speelbos. Onze overblijvende leiding is alle leiding achteraf gaan bevrijden.

Givers: Temptation
De givers hebben vandaag meegedaan met een echte afleverig van temptation
island, het bekende programma waarbij singles 10 dagen op een eiland zitten
en zich daar vooral niet mogen laten verleiden door de verleiders. Onze Givers
wilden natuurlijk bewijzen dat ze de kracht hadden om alle opdrachten op het
eiland te volbrengen zonder zich te laten verleiden door de lekkere comfortabele
stoeltjes binnen in het gebouw. Ze trokken hun stoute schoenen aan en reisden
naar het eiland “De bogaard”.
Op het mysterieuze eiland stonden 4 glazen potten. In de eerste pot zaten de
namen van onze givers. Daarmee trokken we duo's die moesten samenwerken
om de opdracht tot een goed einde te brengen. In de tweede pot zaten hele
moeilijke uitdagingen om te doen, in de derde pot zaten de gekste locaties en in
de vierde pot zaten extra moeilijke factoren. Zo maakten we gekste
combinaties.
We speelden bijvoorbeeld verstoppertje terwijl we het geluid van een alarm
nadeden, we gingen samen over een hindernissenparcours terwijl we aan
elkaar gebonden waren, we speelden ‘gewone’ spelletjes maar dan op de
gekste plaatsten zodat het toch nog heel moeilijk werd.

Iedere keer dat onze leden een nieuwe combinatie uit de potten trokken dacht
de leiding: nu is het zo ver. Dit gaan ze niet kunnen doen! Ze zullen zeker
verleid worden door onze comfortabele warme lokalen. Maar niets was minder
waar.
Onze duo’s werken fantastisch samen en deden hun uiterste best om de
opdracht te doen lukken. Zo konden ze punten inzamelen. Bij elk nieuw spel
werden er nieuwe duo's gemaakt zodat we zelf konden ontdekken met wie we
het beste duo vormden. En weet je wat er bleek? Wij zijn allemaal ongelofelijk
sterke duo's die supergoed samenwerken want echt elke opdracht is gelukt. Tja
de Givers zijn dan ook ongelofelijk gemotiveerd en altijd in topconditie!
De conclusie van het verhaal? Wij passen allemaal bij elkaar en geen hindernis
is te groot voor ons!

Jins: Levend ganzenbord
Vandaag werden onze leden omgetoverd tot echte ganzen voor het levend
ganzenbord. Het werd een super spannende race waarbij ze zo snel mogelijk
de finish moesten bereiken en tegelijkertijd moesten opletten voor de heksen:
wanneer de ganzen deze heksen tegenkwamen moesten ze helemaal opnieuw

beginnen! Eerst moest elk lid een pion zoeken die hen zou vergezellen tijdens
de wedstrijd. Daarna kon het spel beginnen. Onderweg waren er verschillende
opdrachten: dokter gans moest iedereen uit de knoop halen, de ganzen hebben
gestreden voor de das bij ganzenstok en er was een heuse
ganzenvoetbalmatch waarbij de deelnemers enkel tegen de bal mochten
stampen als ze op een stoel zaten. Natuurlijk kon een leuke groepsfoto waarbij
de leden een gans moesten nadoen niet ontbreken!

Zondag 18 November: Vriendjesdag
Ook dit jaar organiseerden we binnen onze akabe terug een vriendjesdag. Alle
leden mochten naar hartenlust vriendjes, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes…
meebrengen naar de activiteit om hen te laten zien hoe leuk het wel niet is bij
ons. Voor deze activiteit werden alle takken eens door elkaar gehaald en
speelden we in 4 grote gemengde groepen. In het eerste deel van de activiteit
moest elke groep proberen om zoveel mogelijk gekleurde lintjes te verzamelen.
Dit konden ze doen aan de hand van opdrachten die de leiding gaf. Er waren
wel wat gekke opdrachten bij: zo moesten de leden de hele activiteit voor 2
eieren zorgen, moesten ze een klerenketting maken of moesten ze een levende

piramide maken. Alle leden deden super hard hun best om alle opdrachten tot
een goed einde te brengen, wat hen ook super goed lukte! Na het vieruurtje was
het tijd voor het grote slotspel. Elk team zocht voor zichzelf een kamp ergens op
het terrein. De bedoeling was om in het kamp van de andere teams binnen te
dringen en daar de lintjes in jouw eigen groepskleur terug te bemachtigen. Na
het fluitsignaal kon de grote strijd losbarsten! Alle leden renden vol
enthousiasme over het terrein en probeerden uit volle macht om hun eigen
lintjes terug te verdienen. Het werd een heel erg spannende strijd die uiteindelijk
door team geel gewonnen werd. We sloten deze leuke vriendjesdag af met
onze kreten en keerden voldaan (maar een beetje verkleumd 😉) terug naar
huis!

Contact
Vragen of opmerkingen? Onze leidingsploeg staat altijd voor u klaar. Spreek ons
gerust aan voor of na een activiteit.
Ook onze groepsleiding staat steeds voor u klaar. U kunt hen bereiken op het
emailadres info@depioen.be of op hun GSM.
Tom Nys: 0473 29 46 29
Hermien Delanote: 0479 32 47 52

